Investeşte în OAMENI!
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învaţămantul superior”
Titlul proiectului:
Cresterea calitatii in invatamantul superior de marina prin imbunatatirea programelor de
studii conform conventiei internationale STCW (Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării
competențelor absolventilor cu nevoile angajatorilor pietei mondiale a muncii
Contract POSDRU/156/1.2/G/141534

Stimate partener în educaţia din domeniul maritim,
Prin intermediul acestui chestionar Universitatea Maritimă din Constanţa vǎ invită să colaboram
în vederea creşterii competitivităţi pe piaţa maritimă a muncii, a studenţilor / masteranzilor
învăţământului superior de marină.
Nume:…………………………………….. reprezentant al:…..........…………………………...........
Adresa:……………………………………………………………………………………………………..
Telefon/fax:……………………………………E-mail:…………………………………………………..
(se vor completa opţional)
Nr.
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4
5
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Vă rugăm apreciaţi ordinea priorităţilor pentru actualizarea programelor de studii pe următoarele
segmente, (de la 1 la 8, nivelul 1 reprezentând necesitate maximă).
Tehnologie moderna - ECDIS
Nivelul
Prevenirea poluarii şi protecţia mediului
Nivelul
Managementul resurselor umane, abilităţi de conducere şi lucru în echipă
Nivelul
Siguranţă, securitate şi piraterie
Nivelul
Exploatarea navei în zonele polare
Nivelul
Operarea sistemelor de poziţionare dinamică (DP)
Nivelul
Politici anti-alcool şi anti-drog
Nivelul
Operaţiuni de încarcare/descărcare
Nivelul

Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea cu “x” în căsuţa corespunzătoare unui calificativ (N-nesatisfacator, Ssatisfacator, B-bine, F-foarte bine, E-excelent).
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Cum apreciaţi pregătirea studenţilor/masteranzilor UMC pe următoarele segmente?

N

S

B
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Utilizarea mijloacelor IT
Utilizarea mijloacelor moderne de documentare / perfecţionare continuă

Alte propuneri de imbunatatire a programelor de studii .........................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
Percepţia dumneavoastră în ceea ce priveşte necesitatea actualizarii curiculei de studii universitare ne va fi de un
real folos, întrucât ne sprijiniti astfel in atigerea unui important obiectiv al institutiei noastre: „imbunǎtǎţirea
continuă a programelor de invatamant in acord cu cerintele pietei maritime internationale a muncii”.
Vă mulţumim pentru colaborare!

„Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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